
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ЮРIЯ ФЕДЬКОВИЧА

Шановнi колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у V Мiжнароднiй науково-методичнiй конференцiї

"Математичнi методи, моделi та iнформацiйнi технологiї в економiцi",

яка вiдбудеться 18 - 19 травня 2017 р. у м. Чернiвцi.
Робочi мови конференцiї - українська, англiйська.
Форма участi - дистанцiйна.

ТЕМАТИЧНI НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦIЇ

1. Актуальнi проблеми та концептуальнi моделi розвитку сучасних економiчних систем.

2. Математичне моделювання та обчислювальнi методи в економiцi.

3. Iнформацiйнi системи та технологiї в економiцi.

4. Методи та моделi прийняття рiшень в економiцi.

5. Методичнi аспекти викладання економiко-математичних та комп’ютерно-iнформацiйних
дисциплiн у вищiй школi.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦIЇ

Для участi в роботi конференцiї необхiдно надiслати до 14 травня 2017 р. включно на
адресу ecomod@chnu.edu.ua:

• реєстрацiйну форму;

• тези доповiдi у форматi *.doc або *.docx;

• квитанцiю про оплату органiзацiйного внеску.



ОПЛАТА
Оплата органiзацiйного внеску 150 грн. (включає сертифiкат учасника, збiрник матерiа-

лiв конференцiї i поштовi витрати) та додаткового збiрника (за бажанням авторiв) - 50 грн.
здiйснюються шляхом поштового переказу за вказаною нижче адресою.
58025, м. Чернiвцi
вул. Демократична 2, кв. 15
Ярошенко Олена Iванiвна
Призначення платежу: оргвнесок учасника конференцiї (вказати прiзвище та iнiцiали).

Збiрник матерiалiв конференцiї буде надiсланий всiм учасникам на поштову адресу, вказану
у заявцi, протягом 20 днiв пiсля проведення конференцiї.

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРIАЛIВ КОНФЕРЕНЦIЇ

Матерiали конференцiї (1 повна сторiнка
формату А4 (210×297 мм, всi поля - 20 мм)
повиннi мiстити:

- прiзвище та iнiцiали автора (11 пт, жир-
ний, курсив, вирiвнювання праворуч);

- вчене звання та науковий ступiнь авто-
ра, посада, органiзацiя (11 пт, курсив, вирiвню-
вання праворуч);

Через один iнтервал:
- заголовок (11 пт, жирний, центрований,

прописними лiтерами);
Через один iнтервал (11 пт, шрифт Times

New Roman, вiдступ - 10 мм (кнопку табуляцiї
не використовувати), мiжрядковий iнтервал -
1):

- основний матерiал. Рисунки повиннi бу-
ти виконанi у графiчних редакторах, сумiсних
з текстовим редактором MS Word, вставленi

у матерiали доповiдi як окремий незалежний
об’єкт, пiд яким обов’язково мiститься поясню-
вальний пiдпис iз номером рисунка. Формули
повиннi бути набранi в редакторi MathType (11
пт).

Через один iнтервал:

- лiтература, на яку в текстi є посилан-
ня (10 пт, курсив, вирiвнювання лiворуч), по-
винна бути оформлена згiдно державного стан-
дарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система
стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видав-
ничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiо-
графiчний опис. Загальнi вимоги та правила
складання".

Приклад оформлення електронної вер-
сiї матерiалiв конференцiї на сайтi
www.emm.cv.ua.

Звернiть увагу!
1. За змiст матерiалiв конференцiї вiдповiдальнiсть несе автор.
2. Матерiали, якi не вiдповiдають тематицi конференцiї та не оформленi згiдно з указаними

вимогами розглядатись оргкомiтетом не будуть.

ОРГАНIЗАЦIЙНИЙ КОМIТЕТ

Голова: Григоркiв В.С., д.ф.-м.н., професор, завiдувач кафедри економiко-математичного
моделювання Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

Члени комiтету: Абрамович Т.Є., Бiлоскурський Р.Р., Буяк Л.М., Верстяк А.В.,
Вiнничук I.С., Вiнничук О.Ю., Григоркiв М.В., Зюков С.В., Iщенко С.В., Маханець Л.Л.,
Савко О.Я., Скращук Л.В., Ярошенко О.I.

КОНТАКТИ
Абрамович Тетяна Євгенiївна (понедiлок - п’ятниця з 9-00 до 17-00)
Тел. (0372) 52 68 47 (066) 63 71 449
E-mail: ecomod@chnu.edu.ua


